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مروری اجمالی بر تأثیر شیوههای مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی
آلیاژهای نانوساختار و نانوکامپوزیتهای بر پایه آلومینیم
حامد روغنی* ،1احسان برهانی

2

 -1دانشجوی دکتری نانومواد ،گروه نانومواد ،دانشکده فناوری نانو ،پردیس علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه نانومواد ،دانشکده نانوفناوری ،پردیس علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

چکیده
در سالهای اخیر ،روشهای مبتنی بر تغییر شکل پالستیک شدید ،جهت بهبود ساختار و خواص مکانیکی فلزات مختلف بهویژه آلومینیم مورد توجه قرارگرفتهاند .از میان
روشهای مختلف ،فرایند نورد انباشتی جهت اصالح ساختار ورقها بسیار مورد توجه است .با استفاده از این روش میتوان آلیاژهای آلومینیم نانوساختار و نانوکامپوزیتهای
آلومینیم و ذرات تقویتکننده را ایجاد کرد و همزمان ویژگیهای مکانیکی مانند استحکام کششی و سختی را به طرز محسوسی بهبود بخشید .در اغلب پژوهشهای صورت
گرفته ،با انجام  6تا  8مرحله نورد انباشتی میانگین اندازه دانهها به کمتر از  500نانومتر و استحکام کششی تا بیش از  2برابر استحکام نمونه آنیل شده اولیه افزایش یافته
است .نورد انباشتی میتواند به روشهای مختلفی بر ورقها اعمال شود که تأثیر متفاوتی بر اصالح ساختار و ویژگیهای مکانیکی خواهد داشت .در این مقاله تأثیر روشهای
مختلف انجام فرایند نورد انباشتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم و کامپوزیتهای بر پایه آلومینیم بررسی شده است.

واژههاي کلیدی :آلومینیم؛ تغییر شکل پالستیک شدید؛ نورد انباشتی؛ نانوساختار؛ نانوکامپوزیت.

 .1مقدمه
آلومینیم ویژگیهایی چون ،چگالی پایین (g/cm3 ،)2/7
شکلپذیری و مقاومت به خوردگی خوبی دارد .همچنین
فراوانی آلومینیم زیاد و قیمت این فلز مناسب است [,5 ,2
 .]56 ,35 ,11با این وجود ،به دلیل استحکام پایین آلومینیم
در مقایسه با فلزهایی مانند فوالد ،کاربرد آن محدود شده
است .پژوهشگران شیوههای مختلی را جهت بهبود ویژگیهای
این فلز ارزشمند بهکاربردهاند .از جمله این شیوهها میتوان
به ایجاد کارسختی ،افزایش مرزدانهها و کوچکسازی دانهها،
ایجاد محلول جامد ،ایجاد رسوب و استفاده از ذرات فاز ثانویه
اشاره کرد .افزایش مرز دانهها و کوچکسازی دانهها بیشتر با
کنترل شرایط ریختهگری و انجام نورد صورت میگیرد [,6
.]75 ,64 ,63 ,58 ,50 ,32 ,27 ,25-23 ,19-17 ,14 ,10
در دو دههی اخیر روشهای مبتنی بر تغییر شکل
پالستیک شدید (]76 ,72 ,70 ,69 ,31 ,19 ,16[ )SPD1
مانند روزنه رانی در کانالهای هم مقطع زاویهدار ()ECAP2

[ ،]71 ,66 ,57 ,9پیچش تحت فشار باال (,37 ,28[ )HPT3
 ،]52پرسکاری شیاری محدود شده (,48 ,40 ,38[ )CGP4
 ]74 ,68و نورد انباشتی (,30 ,29 ,21 ,20 ,13 ,3[ )ARB5
 ]77 ,65 ,54 ,51 ,49 ,42 ,41 ,39بسیار مورد توجه
و بررسی قرار گرفتهاند .روشهای مبتنی بر تغییر شکل
پالستیک شدید ،بهوسیله اعمال کرنشهای شدید و در نتیجه
ایجاد کارسختی ،ایجاد مرزهای جدید ،افزایش مرزهای بزرگ
زاویه ،ریزدانهسازی و رسیدن به ساختار نانومتری ،استحکام
فلزها را بهبود میبخشند .با استفاده از محلول جامد ،رسوب
و یا ذرات فاز ثانویه میتوان تأثیر روشهای تغییر شکل
پالستیک شدید را بهشدت افزایش داد .نورد انباشتی به علت
ساده بودن و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده و نیز قابلیت تولید
ورق در ابعاد مختلف ،در بین روشهای مبتنی بر تغییر شکل
پالستیک شدید ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است [,12 ,7
.]62 ,59 ,53 ,47 ,46 ,43 ,36 ,34 ,26 ,22 ,19 ,18

1. Severe Plastic Deformation
2. Equal Channel Angular Pressing

3. High Pressure Torsion
4. Constrained Groove Pressing
5. Accumulative Roll Bonding

* نویسنده مسئول:
دكتر احسان برهانی
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مروری اجمالی بر تأثیر شیوههای مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی آلیاژهای نانوساختار و
نانوکامپوزیتهای بر پایه آلومینیم

روش نورد انباشتی باوجود ساده بودن ،بهصورتهای
مختلفی میتواند انجام شود .در این مقاله ابتدا روشهای
مختلف اجرای نورد انباشتی را معرفی کرده و سپس به بررسی
تأثیر هر یک از شیوههای اجرا بر ریزساختار و خواص مکانیکی
محصول پرداختهایم .در این مسیر تمرکز ما ،بر آلیاژهای
نانوساختار آلومینیم و نانوکامپوزیتهای بر پایه آلومینیم بوده
است.

ی شیوههای مختلف اجرای فرایند نورد انباشتی
 .2معرف 
از نورد انباشتی جهت افزایش استحکام انواع فلزات خالص و
آلیاژها استفاده شده است [,65 ,45 ,41 ,36 ,34 ,33 ,15
 .]67عالوه بر نورد انباشتی فلزات تک فاز ،انواع کامپوزیتهای
پایه فلزی با فاز تقویتکنندهی پراکنده در زمینه و نیز انواع
کامپوزیتهای الیهای ایجادشدهاند [,46 ,43 ,30 ,17 ,10
 .]63 ,53 ,51با این وجود تمامی فعالیتهای انجام شده را
میتوان در دو روش نورد انباشتی متعارف 6و نورد انباشتی
متقاطع ( )CARB7دستهبندی کرد .در این نوشته از این پس
بجای اسامی نورد انباشتی متعارف و نورد انباشتی متقاطع از
اختصارهای  ARBو  CARBاستفاده میشود.
فرایندهای  ARBو  CARBبهصورت شماتیک در شکل 1
نشان داده شدهاند [ .]54در روش  ARBسطح ورقها بهوسیله
حاللی مانند استون تمییز شده و بهوسیله برس فوالدی
خراشیده میشود .ورقها بر روی هم قرار گرفته از دو سر
محکم به هم متصل میشوند .این اتصال بهوسیله سیم فلزی
و یا جوش نقطهای میتواند انجام گیرد .مجموعه ورقهای به
هم متصل شده تحت نورد با کاهش ضخامت به طور معمول
( %50برابر با کرنش  0/8بر اساس معیار فون میزس )8قرار
میگیرند .ورقهای تحت نورد از عرض محدود میشوند و
قادر به کرنش در عرض نیستند .بنابراین متناسب با کاهش
ضخامت در نظر گرفته شده ،طول ورقها زیاد میشود.
ورقهای نورد شده با کاهش ضخامت  ،%50افزایش طول دو
برابر را تجربه میکنند .در ادامه ورقها به دو نیم شده و فرایند
ذکر شده تکرار میگردد .در فرایند  ARBجهت نورد ورقها
تغییر نمیکند و ابعاد ورقهای مورد آزمایش معموالً در حدود
 1x50x150 mmمیباشد .معموالً پیش از شروع اولین مرحله
فرایند  ARBورقها برای از بین رفتن تنشهای باقیمانده و
یکنواخت شدن ریزساختار و ویژگیها ،تحت عملیات حرارتی
قرار میگیرند [.]62 ,54 ,21-19 ,1
تمامی مراحل فرایند  CARBمشابه  ARBاست .با این
تفاوت که بین هر دو مرحله  ARBنمونه  90درجه حول محور
عمود بر جهت نورد ( )ND9چرخانده میشود .بدین ترتیب
6. Conventional Accumulative Roll Bonding
7. Cross Accumulative Roll Bonding
8. Von Mises
9. Normal Direction
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جهت نورد ( )RD10تبدیل به جهت عرضی جدید ( )TD´11و
جهت عرضی تبدیل به جهت نورد جدید میشود و اصالح
ساختار در دو جهت نورد و عرضی صورت میگیرد .البته این
امر برای ابعاد ورقهای مورد استفاده محدودیت ایجاد میکند.
طول و عرض این ورقها باید برابر باشد و طول این ورقها
میتواند حداکثر بهاندازه عرض غلتک نورد باشد .برای امور
آزمایشگاهی معموالً ورقهایی با ابعاد  1X10X10 mmمورد
استفاده قرار میگیرند [.]73 ,61 ,54 ,53 ,4

شکل  .1تصویر شماتیک انجام فرایند  ARBو .]54[ CARB

همانطور که گفته شد با استفاده از روشهای  ARBو
 CARBمیتوان کامپوزیت الیهای و یا کامپوزیت حاوی ذرات
و دیگر شکلهای تقویتکننده ایجاد کرد .بدین منظور کافی
است پیش از اولین مرحله و یا در مراحل اولیه فاز تقویتکننده
را به میان ورقهای زمینه اضافه کرد [.]63 ,53 ,51 ,46 ,17

 .3تأثیر شیوههای مختلف انجام نورد انباشتی بر
ریزساختار
در نورد انباشتی بهواسطه کاهش سطح مقطع تنش و کرنش
زیادی از غلتکها به ورق اعمال میشود .مقدار کرنش بر
اساس معیار فون میزس (فرمول  )1برای کاهش سطح مقطع
به میزان  0/8 ،%50است .کرنش زیاد اعمالشده سبب کشیده
شدن دانهها در راستای نورد میگردد .همچنین در مراحل اولیه
چگالی نابجاییها بهشدت افزایش پیدا میکند .با ادامه فرایند
نورد انباشتی ،نابجاییها انباشته و سپس منظم شده و به ترتیب
دیوارههای نابجایی ،مرزهای فرعی ،مرزهای اصلی کوچک زاویه و
مرزهای اصلی بزرگ زاویه شکل میگیرند .بدین ترتیب اصالح دانه
رخ میدهد .همچنین در اغلب موارد فرایند نورد انباشتی آلیاژهای
آلومینیم بدون روانساز انجام میشود .کرنش برشی ایجادشده
بهواسطه اصطکاک بین ورقها و غلتک نورد تحت شرایط خشک
نیز سبب اصالح دانهها میگردد.]55 ,19 ,18 ,15[ .
10. Rolling Direction
11. Transverse

حامد روغنی و همکاران32-45 :

معادله .1
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و آلیاژی نانوساختار ایجاد کرد .در این بین فرایند
میتواند ساختار را بهتر و بیشتر اصالح کند.
افزودن ذرات تقویتکننده و رسوبهای نانومتری به آلیاژ،
از روشهای شناختهشده بهمنظور استحکام دهی آلیاژهای
آلومینیم است .همچنین ذرات تقویتکننده میتوانند تأثیر
فرایند  ARBو  CARBرا بر اصالح ساختار فلزات از جمله
آلیاژهای آلومینیم به طرز قابلتوجهی افزایش دهند [,10 ,8
.]63 ,60 ,53 ,30 ,20 ,17
CARB

2n

t
2n
= εeq
−
= ln
−
)ln(1 − r
3 t0
3

 t ،t0و  rبه ترتیب ضخامت مجموع ورقهای روی هم
قرار گرفته ،ضخامت پس از نورد و نسبت کاهش ضخامت در
هر چرخه است.
تمامی موارد باال در فرایندهای  ARBو  CARBمشترک
است .با این تفاوت که عوض شدن جهت  TDو  RDدر هر
مرحله در روش  ،CARBسبب فعال شدن سیستمهای لغزش
جدید ،تولید و انباشت بیشتر نابجاییها و دیرتر اشباع شدن
سیستم میشود [.]54 ,53 ,4
ناصری و همکاران [ ]54تأثیر انجام  ARBو  CARBرا
بر آلیاژ آلومینیم  1050مقایسه کردند .آنها ابتدا ورقهای
آلیاژ آلومینیم  1050را در دمای  370 °Cتحت فرایند آنیل
قرار دادند .شکل 2تصویر رنگی دانهها به دست آمده از آنالیز
 EBSD12را در نمونههای آنیل و تحت  8مرحله عملیات ARB
و  CARBقرار گرفته نشان میدهد .در این تصویرها دیده
میشود که ساختار پس از انجام فرایند  ARBو  CARBبسیار
ریزدانه شده است .دانهها در نمونههای  ARBو  CARBشده
در جهت اولیه نورد کشده شدهاند .این امر نشاندهنده تأثیر
بسزای اولین نورد بر ساختار است .در این دو تصویر دو نوع
مرزدانه دیده میشود .یک دسته از مرزدانهها در جهت اولیه
نورد هستند (مرزهای الیهای) و دسته دیگر مرزهای کوتاهی
هستند که عمود بر جهت نورد بوده و مرزهای الیهای را به
هم متصل میکنند (مرزهای عرضی) .ساختار نمونه قرار
گرفته تحت فرایند  CARBریزدانهتر به نظر رسیده و دانههای
همگنتری دارد (دانههایی با نسبت طول به عرض کمتر) .این
امر به دلیل تغییر  90°جهت نورد در فرایند  CARBمیباشد.
همانطور که گفته شد ،با تغییر جهت نورد سیستمهای لغزش
جدیدی فعال میگردند و نابجاییهای بیشتری تولید میشود.
همچنین با تغییر جهت نورد به میزان  ،90°طول دانهها در
جهت عرض نورد قرار میگیرد ،به همین دلیل نابجاییهای
ایجادشده مسافت کمتری را برای انباشته شدن و ایجاد مرز
جدید میپیمایند .در نتیجه مرزهای عرضی بیشتری تولیدشده
و سیستم سریعتر و بیشتر ریزدانه میشود .محاسبات برای این
نمونهها نشان میدهد که میانگین اندازه دانه پس از آنیل μm
 30است .پس از  8مرحله  ARBو  CARBمیانگین اندازه دانه
به ترتیب به مقدار  380 nmو  150 nmرسیدهاند .همچنین
برای نمونههای تحت  ARBو  CARBقرار گرفته ،درصد مرزهای
بزرگ زاویه ( مرزهای با زاویه عدم انطباق حداقل  15 °به باال)
به ترتیب برابر با  41و  %49و میانگین زاویه عدم انطباق به
ترتیب  37/37و  %41محاسبه شدند.
همانطور که دیده شد میتوان با انجام چند مرحله
 ARBو  ،CARBریزساختار آلیاژهای آلومینیم را بهبود بخشید

برهانی و همکاران [ ]30ساختار دو نمونهی محلول جامد
(انجام عملیات انحالل در دمای  640 °Cبه مدت  24ساعت) و
پیرسازی شده (در دمای  300 °Cبه مدت  2/78ساعت) را برای
آلیاژ آلومینیم حاوی  %0/2جرمی اسکاندیم )Al-0.2 wt.% Sc( 13با
یکدیگر مقایسه کردند .تصویر نقشه مرزدانههای این دو نمونه پس از
 1و  10دور  ARBبهوسیله آنالیز  EBSDتهیه و در شکل  3نشان داده
شده است .این تصویر نشان میدهد که با انجام عملیات حرارتی و
ایجاد رسوب در زمینه ،ساختار به میزان بیشتری اصالحشده و نیز
ریزدانهتر میگردد .درصد مرزهای بزرگ زاویه در نمونهی محلول
جامد و پیرسازی شده به ترتیب  %53/28و  %72/4و میانگین
عرض دانهها به ترتیب  370و  240 nmمحاسبه شدند.
رسوبها رفتار کرنشی متفاوتی نسبت به زمینه داشته
که در برابر تنش اعمالشده سبب ایجاد نابجاییها میشود.
رسوبها از حرکت نابجاییها جلوگیری کرده و سبب انباشت
آنها میشوند .رسوبها در برابر حرکت مرزها و رشد دانهها
مقاومت کرده و از تبلور مجدد دانهها جلوگیری میکنند.
رسوبها سبب ایجاد باند برشی میشوند که خود سبب ایجاد
و انباشت نابجاییها میگردد .مجموع موارد یادشده سبب
افزایش مرزهای بزرگ زاویه ،کاهش اندازه دانه و رسیدن به
ابعاد نانومتری و اصالح ساختار میگردند.

12. Electron Backscatter Diffraction

13. Scandium

شکل  .2نقشه رنگی دانهها برای نمونههای آلیاژ آلومینیم  1050آنیل شده
(الف) 8 ،مرحله تحت فرایند  ARBقرار گرفته (ب) و  8مرحله تحت فرایند
 CARBقرار گرفته (پ) [.]54
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شکل  .4آلیاژ آلومینیم حاوی  %0/2جرمی اسکاندیم پیرسازی شده و
حاوی رسوبهای  Al3Scبا قطر .]20[ 3/6 nm

شکل  .3تصویر نقشه مرزدانهها در آلیاژ آلومینیم حاوی  %0/2جرمی
اسکاندیم بهصورت محلول جامد پس از  1و  10مرحله ( ARBالف و ب) و
پیرسازی شده پس از  1و  10مرحله ( ARBپ و ت) [.]30

در رابطه با استفاده از ذرات تقویتکننده ،اندازه و توزیع
آنها در زمینه بسیار مهم است .اندازه و توزیع رسوبها را
میتوان با عملیات حرارتی حسابشده بهخوبی مهندسی
36

کرد .این امر بهخوبی بهوسیله برهانی و همکاران [ ]20نشان
داده شدهاست .آنها توانستند با پیرسازی آلیاژ آلومینیم
حاوی  %0/2جرمی اسکاندیم در دمای  300 °Cبه مدت
 2/78ساعت رسوبهای  Al3Scبا اندازه و توزیع یکنواخت
و با قطر میانگین  3/6 nmتولید کنند .تصویر زمینه تاریک
میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEM14از این نمونه و پراش
الکترونی ناحیه انتخابی ( )SAED15مربوط به آن در شکل 4
نشان داده شده است.
کامپوزیت آلومینیم و ذرات تقویتکننده به روشهای
مختلفی برای نورد انباشتی آماده میشود .ذرات تقویتکننده
میتوانند به روش ریختهگری و یا حین فرایند نورد انباشتی
به سیستم اضافه شوند [ .]44 ,8در حین ریختهگری بهوسیله
هم زدن یا استفاده از امواج اولتراسونیک میتوان توزیع
یکنواختی از ذرات را در زمینه ایجاد کرد.
افزودن ذرات تقویتکننده حین فرایند نورد انباشتی اغلب
بهصورت پاشش ساده ذرات بر سطح انجام میشود [.]63 ,17
با این روش میتوان کامپوزیت ذرات تقویتکنندهای که تر
شوندگی خوبی با آلومینیم ندارند را تهیه کرد .در رابطه با
توزیع ذرات در زمینه CARB ،بسیار بهتر از  ARBعمل میکند.
با انجام  ARBتوزیع در جهتهای  RDو  NDبهبود مییابد
اما به علت رخ ندادن کرنش در جهت  ،TDتوزیع در این
جهت بهبود نمییابد .با استفاده از روش  CARBو جابهجا
شدن جهات  RDو  TDدر هر مرحله ،توزیع ذرات در جهت
 TDنیز بهبود مییابد .طریقه توزیع ذرات در روشهای ARB
14. Transmission Electron Diffraction
15. Selected Area Electron Diffraction

حامد روغنی و همکاران32-45 :
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شکل  .6کامپوزیت هیبریدی آلومینیم %0/5-حجمی کاربیدسیلیسیم%0/5-

حجمی اکسید تنگستن پس از ( 1الف) و ( 9ب) مرحله .]17[ ARB

شکل  .5توزیع ذرات تقویتکننده در زمینه آلومینیم با روش ( ARBالف ،ب
و پ) و ( CARBالف ،ب ،پ و ت).

و  CARBدر شکل  5نشان داده شده است .در این شکل دیده
میشود که با اعمال تنش از سمت غلتکهای نورد ،ورق
فلزی دچار کرنش میشود و بین ذرات تقویتکننده سیالن
میکند .در نتیجه افزایش طول ورق و سیالن آلومینیم بین
ذرات تقویتکننده ،ذرات تقویتکننده از هم فاصله گرفته،
تخلخلهای بین آنها از بین میرود و نیز اتصال بهتری بین
ذرات تقویتکننده و زمینه آلومینیمی ایجاد میشود [,17 ,4
.]63 ,53
با انجام چند مرحله نورد انباشتی ،ذرات در حجم ورق
بهخوبی توزیع میشوند .باعظمت و همکاران [ ]17توزیع ذرات
تقویتکننده در حجم ورق بهواسطه  ARBرا برای کامپوزیت
هیبریدی آلومینیم %0/5-حجمی کاربیدسیلیسیم%0/5-16
حجمی اکسید تنگستن)Al-0.5 vol.% SiC-0.5 vol.% WO3( 17
نشان دادند .شکل  6تصویر صفحه  RD-NDرا برای این
کامپوزیت را پس از  1و  9دور  ARBنشان میدهد .مشاهده
میشود که پس از یک دور  ،ARBالیهای از ذرات تقویتکننده
به رنگ سفید در میان دوالیه آلومینیم قرار دارد اما با انجام
 9دور  ARBو  8بار دیگر کشیده شدن و روی هم قرار
گرفتن الیهها ،الیه ذرات تقویتکننده اولیه تبدیل به 256
الیه میشود .در این مرحله توزیع ذرات در صفحه ND-RD
کام ً
ال یکنواخت است و الیهای از ذرات تقویتکننده دیده
نمیشود .عالوه بر ایجاد الیههای متعدد ،احتمال دارد ذرات
تقویتکننده طی فرایند  ARBبشکنند و از نظر شکل و اندازه
اصالح شوند.
با وجود ایجاد توزیع مناسب ذرات پس از انجام چند
دور  ،ARBتوزیع اولیه ذرات روی سطح بسیار مهم است.
16. Silicon Carbide
17. Tungsten Oxide

شکل  .7نقشه  EBSDدانهها همراه با جهتگیری آنها در نمونه آلیاژ
آلومینیم  2024آنیل (الف) و ساختار الیهای ایجادشده پس از  4مرحله
( )bimodal( ARBب)

میتوان توزیع ذرات روی سطح را بهصورتهای مختلف بهبود
بخشید بهعنوان مثال ذرات را در محلول فراری مانند استون
اولتراسونیک کرد و سپس بر روی سطح پاشید و یا اسپری
کرد .پس از تبخیر ماده فرار ،ذرات با توزیع یکنواخت روی
سطح باقی میمانند .بدین ترتیب اصالح توزیع ذرات روی
سطح حین  ARBبهتر و سریعتر انجام میشود.
ناصری و همکاران [ ]55در ابداعی کامپوزیت الیهای
ساختاری به روش  ARBایجاد کردند .آنها تنها از ورقهای
آنیل شده آلیاژ آلومینیم  2024استفاده کردند .در هر مرحله
ورقی آنیل شده با ترکیب یکسان با ورق اولیه بین دو ورق
 ARBشده قرار دادند .بدین صورت پس از  4مرحله ،ARB
ساختاری الیهای از الیههای با جنس یکسان به وجود آمد
(ساختار  )Bimodalکه کرنشهای متفاوتی را تجربه کردهاند.
شکل  7نقشه  EBSDدانهها همراه با جهتگیری آنها را در

37

بهار  . 1397دوره  . 21شماره 1

مروری اجمالی بر تأثیر شیوههای مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی آلیاژهای نانوساختار و
نانوکامپوزیتهای بر پایه آلومینیم

شکل  .8نمودار تنش-کرنش مهندسی آلیاژ آلومینیم  6014پیرسازی شده در دمای محیط و پس از  8مرحله  ARBو ( CARBالف) ،مقایسه تنش تسلیم آلیاژ
آلومینیم  6014در مراحل مختلف  ARBو ( CARBب)[.]61

نمونه آنیل و  Bimodalنشان میدهد .در این تصویر دیده
میشود که عرض دانهها پس از  4مرحله  ARBبسیار کم شده
و ساختار الیهای متشکل از دانههای درشت و دانههایی با
عرض نانومتری به وجود آمده است .با این وجود جهتگیری
اکثر دانهها به سمت جهت < >111است.

 .4تأثیر شیوههای مختلف انجام نورد انباشتی بر
خواص مکانیکی
استحکام کششی
فرایند  CARBهمانطور که در اصالح ساختار عملکرد بهتری
نسبت به  ARBدارد ،سبب افزایش بیشتر استحکام کششی نیز
میشود .راپرت 18و همکاران [ ]61استحکام کششی آلیاژ آلومینیم
 6014تهیه شده با روشهای  ARBو  CARBرا با هم مقایسه کردند.
برای این کار آنها ورقهای آلیاژ آلومینیم  6014را در دمای °C
 510به مدت  1ساعت آنیل کردند .پیرسازی در دمای محیط
انجام شد .سپس تا  8مرحله ورقها را تحت نورد انباشتی قرار
دادند .نتایج تست کشش در شکل  8مشاهده میشود .در شکل
( 8الف) دیده میشود که پس از  8دور نورد انباشتی ،استحکام به
میزان قابل توجهی نسبت به نمونه پایه (آنیل و پیرسخت شده)
افزایش یافته است .این افزایش برای فرایند ( CARBاز  220به
 )505 Mpaبیشتر از فرایند ( ARBاز  220به  )475 MPaاست.
شکل ( 8ب) نشان میدهد در تمام مراحل  ،ARBفرایند CARB
استحکام بیشتری دارد و شیب آن صعودیتر است.
استحکام در یک فلز را میتوان مجموع استحکام ذاتی
( ،)σ0استحکام ناشی از ایجاد محلول جامد( ،)σssاستحکام
مرزدانهها ( ،)σgbاستحکام ناشی از نابجاییها ( )σρو استحکام
ناشی از فاز تقویتکننده (رسوب ،ذرات کامپوزیتی و )...
( )σsphدانست .در مراحل اولیه  ARBایجاد و انباشت نابجایی
(کارسختی) سبب استحکام دهی میشود .با ادامه فرایند ،رخ
دادن اصالح ساختار و ایجاد و تقویت مرزهای جدید ،چگالی
18. Ruppert
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نابجایی کاهش پیدا کرده و مرزهای ایجاد و تقویت شده نقش
اصلی در استحکام بخشی را ایفا میکنند [.]20-18 ,5
همانطور که در بخش ریزساختار بحث شد ،فرایند CARB
نابجاییهای بیشتری تولید کرده و نیز سبب ایجاد ساختار
ریزدانهتر با دانههایی هم محورتر میشود .از این رو استحکام
ورقهای آلومینیمی با این روش بیشتر افزایش مییابد.
روند افزایش استحکام کششی در کامپوزیت آلومینیم و
تقویتکنندههای ذرهای نیز مشابه آلیاژهای آلومینیم است.
البته ذرات تقویتکننده به علت رفتار کرنشی متفاوت با زمینه
سبب ایجاد نابجایی شده و از حرکت نابجاییها جلوگیری
میکنند .از این رو سبب افزایش استحکام میشوند .ناصری و
همکاران [ ]53کامپوزیت آلومینیم  %4جرمی (کاربید بور-
کاربید سیلیسیم) ( ))Al-4 wt.% (B4C-SiCرا به روشهای
 ARBو  CARBایجاد و استحکام کششی محصول به دست
آمده از این دو روش را بررسی کردند .نتاج استحکام کششی
در مراحل مختلف  ARBو  CARBبهصورت نمودار در شکل 9
نشان داده شده است .بررسی آنها نشان داد که کامپوزیت به
دست آمده از هر دو روش استحکامی حدود  50 MPaبیش
از آلومینیم تک فاز اصالح شده به همان روش دارد .همچنین
استحکام کششی کامپوزیت حاصل از فرایند  CARBدر تمام
مراحل نورد انباشتی بیش از  ARBاست.

شکل  .9نمودار استحکام کششی کامپوزیت آلومینیم  %4جرمی (کاربید
بور-کاربید سیلیسیم) ایجادشده با روشهای  ARBو .]53[ CARB
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حامد روغنی و همکاران32-45 :

جدول  .1مقایسه استحکام کششی دو کامپوزیت مشابه با اندازه ذرات تقویتکننده متفاوت
ترکیب کامپوزیت

رو ش ایجاد کامپوزیت

تعداد مراحل

اندازه ذرات تقویتکننده

)UTS (MPa

منبع

Al-3.5 vol.% SiC

ARB

8

90 nm

256

[]59

)Al-3.8 vol.%(SiC-B4C

ARB

8

<50 μm

240

[]53

عالوه بر روش ایجاد کامپوزیت و روش اصالح ساختار،
اندازه ذرات تقویتکننده در اثرگذاری ذرات تقویتکننده
بر اصالح ساختار و ویژگیهای مکانیکی ،بسیار مهم است.
ذرات تقویتکننده نانومتری در حجم و یا وزن برابر با ذرات
تقویتکننده میکرومتری ،سطح ویژه بیشتری داشته و نیز
سبب توزیع بهتر فاز تقویتکننده در زمینه میشوند .در این
زمینه دادههای دو پژوهش مشابه جهت مقایسه در جدول
 1درج شده است .در مقایسه دادههای این دو پژوهش
دیده میشود که با استفاده از ذرات تقویتکننده نانومتری،
استحکام کششی افزایش بیشتری یافته است.
ساختار  Bimodalایجادشده از آلیاژ آلومینیم 2024
بهوسیله ناصری و همکاران [ ]55در قسمت ریزساختار معرفی
شد .نمودار تنش-کرنش مهندسی این ساختار در شکل 10
نشان داده شدهاست .در این شکل دیده میشود که ساختار
 Bimodalاستحکام کششی بسیار بیشتری نسبت به نمونه آنیل
دارد اما استحکام آن کمتر از ساختار تماما ریزدانه (یکنواخت
تحت  ARBقرار گرفته) است .در رابطه با دالیل بیشتر شدن
استحکام کششی با انجام فرایند  ARBدر باال بحث شد که در
این مورد نیز صادق است .کمتر بودن استحکام کششی نسبت
به ساختار تماما ریزدانه به دلیل وجود الیههایی است که کرنش
کمتری را متحمل شدهاند و متشکل از دانههای درشتتر
هستند .با وجود استحکام کششی کمتر ساختار ،Bimodal
افزایش طول این ساختار بیشتر است .از این رو این ساختار و
ساختارهای اینچنینی میتوانند راه حلی برای ایجاد هم زمان
استحکام و شکلپذیری مناسب باشند.

سختی
سختی نیز مانند استحکام کششی با انجام فرایند  ARBافزایش
مییابد .مکانیزم بهبود سختی مشابه استحکام کششی است و
در این مورد نیز فرایند  CARBنتیجه بهتری میدهد .ناصری
و همکاران [ ]54میکروسختی آلیاژ آلومینیم  1050اصالح
ساختار شده به دو روش  ARBو  CARBرا با هم مقایسه
کردند .آنها نشان دادند میکروسختی نمونه اصالح ساختار
شده بهوسیله فرایند  CARBهمیشه بیشتر از نمونه اصالح
ساختار شده به روش  ARBاست .اما اینجا بر خالف استحکام
کششی شیب نمودار میکروسختی در مراحل پایانی برای هر
دو روش کم است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سختی
زودتر از استحکام کششی در روش  CARBبه اشباع میرسد.
سختی به میزان زیادی به وجود و انباشته شدن نابجاییها
وابسته است .در مراحل اولیه میزان زیادی نابجاییها تولید
و انباشت میشود .در مراحل بیشتر ،نابجاییها نظم گرفته و
ساختارهای زیردانهای و مرزها را تشکیل میدهند و از چگالی
آنها کاسته میشود .همچنین تولید و از بین رفتن نابجاییها
(بهصورت ریکاوری یا ایجاد و پیوستن به ساختار زیردانهای یا
مرزها) به تعادل رسیده و از این رو سختی نیز به مقدار نسبتا
ثابتی میرسد [.]19 ,18
روند تغییر سختی در آلومینیم تقویت شده با ذرات سخت
سرامیکی مانند آلیاژهای آلومینیم است .سختی با انجام نورد
انباشتی افزایش یافته و در حدود  7مرحله به اشباع میرسد.
همواره سختی کامپوزیت قرار گرفته تحت فرایند CARB
بیشتر از کامپوزیت قرار گرفته تحت  ARBاست .علیزاده و

شکل  .10نمودار تنش-کرنش مهندسی آلیاژ آلومینیم  2024برای سه
ساختار آنیل Bimodal ،و ( UGFیکنواخت تحت  ARBقرار گرفته) [.]55

شکل  .11نمودار سختی آلیاژ آلومینیم  1050پس از مراحل مختلف ARB
و .]54[ CARB
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شکل  .12سختی کامپوزیت کامپوزیت آلومینیم %15-حجمی اکسید
آلومینیم پس از مراحل مختلف  ARBو .]4[ CARB

همکاران[ ]4میکروسختی کامپوزیت آلومینیم %15-حجمی
اکسید آلومینیم ( )Al-15 vol.% Al2O3را پس از مراحل
مختلف  ARBو  CARBبررسی کردند .نتیجه این بررسی در
شکل  12نشان داده شدهاست .دادههای نمودار شکل 12
موید مطالب ذکر شده است .بر خالف استحکام کششی
کامپوزیتها که مقدار قابل توجهی بیشتر از آلیاژهای
آلومینیم است ،سختی آلیاژ و کامپوزیت آلومینیم با ذرات
تقویتکننده تفاوت چشمگیری ندارد .تفاوت رفتار کرنشی
ذرات تقویتکننده و زمینه آلومینیمی سبب ایجاد و انباشت
نابجایی میشود اما به مرور ،در سیکلهای باال این نابجاییها
نظم گرفته و ساختارهای زیردانهای ،مرزهای فرعی و اصلی را
ایجاد میکنند و نیز سبب تقویت مرزها شده و در نتیجه از
دانهها خارج میشوند.
ازدیاد طول
قابلیت ازدیاد طول آلیاژهای آلومینیم به عنوان معیاری
از شکلپذیری در اولین مرحله نورد انباشتی بهشدت افت
میکند .برای این امر میتوان دالیل زیر را بر شمرد [,13
:]61 ,54 ,15
•ایجاد کارسختی شدید ناشی از کرنش زیاد وارد شده در
هر مرحله ARB
•اتصال نامناسب الیهها به دلیل جوش سرد نامناسب
•گردنی شدن الیههای به هم متصل شده ،تمرکز تنش و
ایجاد ترک
اکثر پژوهشها در مراحل میانی به تعادل رسیدن و
مقداری افزایش ازدیاد طول را گزارش کردهاند .این امر به
دلیل ایجاد ساختارهایی زیر دانهای ،ایجاد و تقویت مرزها
و در نتیجه کاهش چگالی نابجاییها است .در مراحل بیشتر
نورد انباشتی شاهد افزایش ازدیاد طول خواهیم بود .عالوه بر
کاهش چگالی نابجاییها (کاهش کارسختی) ،ایجاد ساختار
ریز دانه با جلوگیری از اشاعه ترک سبب افزایش ازدیاد طول
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شکل  .13ازدیاد طول آلیاژ آلومینیم حاوی  %0/2جرمی زیرکنیم پس از
مراحل مختلف ( ARBالف) [ ]15و ازدیاد طول کل آلیاژ آلومینیم  1050پس
از مراحل مختلف فرایندهای  ARBو ( CARBب) []54

میشود .آزاد و همکاران [ ]15ازدیاد طول آلیاژ آلومینیم
حاوی  %0/2جرمی زیرکنیم )Al–0.2 wt%Zr( 19را در مراحل
مختلف  ARBبررسی کردند .نمودار میزان ازدیاد طول پس از
هر سیکل  ARBدر شکل ( 13الف) نشان داده شده است .آنها
مشاهده کردند که با انجام اولین مرحله  ،ARBازدیاد طول کل
از حدود  70به حدود  %20افت میکند .در ادامه ،تا  7مرحله
شاهد به تعادل رسیدن و پس از آن شاهد افزایش حدود %5
ازدیاد طول کل هستیم.
ناصری و همکاران [ ]54ازدیاد طول آلیاژ آلومینیم
 1050قرار گرفته تحت فرایندهای  ARBو  CARBرا بررسی
و با یکدیگر مقایسه کردند .نتایج بررسی ازدیاد طول برای
سیکلهای مختلف در شکل ( 13ب) نشان دادهشده است.
آنها مشاهده کردند که نمونه قرار گرفته تحت فرایند CARB
بر خالف  ، ARBافزایش قابل توجهی در ازدیاد طول در مراحل
 5به بعد نشان میدهد .این امر به دلیل سریعتر و بهتر اصالح
شدن ساختار تحت فرایند  CARBاست .همانطور که در بخش
ریزساختار بررسی شد ،ساختار قرار گرفته تحت  CARBدر
مراحل پایانی ریزدانهتر بوده و دانههای آن هممحورتر هستند.
کامپوزیتهای آلومینیم و ذرات تقویتکنند ه همانند
آلیاژهای آلومینیم ،پس از طی فرایند  CARBنسبت به ARB
ازدیاد طول بیشتری از خود نشان میدهند .اما بر خالف آلیاژها
نمونههای قرار گرفته تحت هر دو روش شاهد افزایش ازدیاد
طول قابل مالحظهای پس از افت ازدیاد طول در مراحل اولیه
19. Zirconium
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آنها نشان دادند که کامپوزیتهای با درصدهای مختلف
اکسید زیرکنیم ( 0/75 ،0/5و  %1حجمی) روند یکسانی
در مراحل مختلف  ARBاز خود نشان میدهند .ازدیاد طول
در مراحل ابتدایی کاهش و در ادامه افزایش یافت اما افزایش
اکسید زیرکنیم از  0/5به  %1حجمی سبب کاهش ازدیاد
طول در تمامی مراحل  ARBشد .در رابطه با این نتیجه
میتوان این گونه برداشت کرد که در برابر کرنش اعمال
شده حین تست کشش ،زمینه آلومینیمی سیالن میکند اما
ذرات سخت سرامیکی در برابر سیالن از خود مقاومت نشان
میدهند .از این رو فصل مشترک ذره-زمینه به محل تمرکز
تنش تبدیل میشود و در نتیجه سایتهای جوانه زنی ترک
افزایش یافته ،گسیختگی زودتر رخ میدهد و در نتیجه ازدیاد
طول کاهش مییابد.

شکل  .14نمودار ازدیاد طول کامپوزیت هیبریدی آلومینیم  %4جرمی
(کاربید بور-کاربید سیلیسیم) پس از مراحل مختلف  ARBو ( CARBالف)
[ ]53و نمودار ازدیاد طول کامپوزیت آلومینیم-اکسید زیرکنیم حاوی ،0/5
 0/75و  %1حجمی اکسید زیرکنیم پس از مراحل مختلف ( ARBب) [.]63

هستند .ناصری و همکاران [ ]53کامپوزیت هیبریدی آلومینیم
 %4جرمی (کاربید بور-کاربید سیلیسیم)را به روش نورد
انباشتی تهیه کردند .آنها تا  4مرحله ذرات تقویتکننده را
به ورقهای آلومینیم افزودند .نمودار میزان ازدیاد طول پس
از مراحل مختلف نورد انباشتی در شکل ( 14الف) نشان داده
شدهاست .نتایج نشان داد که تا زمان افزودن ذرات ،ازدیاد
طول کاهش پیدا میکند .پس از  4مرحله ،ازدیاد طول
کامپوزیتهای ایجادشده بهوسیله دو روش  ARBو  CARBبه
میزان قابل توجهی افزایش یافت .در کاهش ازدیاد طول در
مراحل اولیه ،عالوه بر کارسختی باالی نمونهها ،تختلخلهای
بین ذرات آگلومره شده و اتصال نامناسب ذرات تقویتکننده با
زمینه نیز بسیار تاثیرگذار است .در ادامه فرایند با بهبود توزیع
و اتصال ذرات به زمینه بهواسطه انجام فرایند نورد انباشتی،
ازدیاد طول به نحو مطلوبی افزایش مییابد [.]63 ,53 ,44 ,4
سلیمی و همکاران [ ]63کامپوزیت آلومینیم-اکسید
زیرکنیم )Al-ZrO2( 20را با درصدهای مختلف اکسید زیرکنیم
به روش  ARBتهیه کردند .نمودار میزان ازدیاد طول پس از
مراحل مختلف  ARBدر شکل ( 14ب) نشان داده شدهاست.
20. Zirconium Oxide

شکست
آلومینیم و آلیاژهای آن شکست نرم از خود نشان میدهند.
شکست نرم بهوسیله گسترش و به هم پیوستن حفرههای
نوک ترکها رخ میدهد .رشد حفرهها در جهت کشش است.
گسیختگی با به هم پیوستن حفرهها در جهت تنش برشی رخ
میدهد [.]54 ,15 ,13 ,12 ,10
ناصری و همکاران سطح شکست آلیاژ آلومینیم  1050را
در سه نمونه آنیل 8 ،مرحله قرار گرفته تحت فرایند  ARBو
 CARBبررسی و مقایسه کردند .تصویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEM21از سطح شکست این سه نمونه در شکل
 15نشان داده شدهاست .در تصویر سطح شکست نموهی
آنیل حفرههای بزرگ و عمیق و فیبرهای خاکستری رنگ
مشاهده میشوند که نشان دهنده شکست نرم است .عمق و
اندازه حفرهها در نمونه قرار گرفته تحت فرایند  ARBبهشدت
کاهش یافتهاست .همچنین صفحات صاف بدون حفره در
سطح ترک دیده میشوند .مجموع موارد یاد شده نشان
دهنده کم شدن چکشخواری است .کوچک شدن حفرهها به
دلیل افزایش مکانهای جوانه زنی ترک و کاهش فرصت و
امکان رشد حفرهها رخ میدهد .اندازه و عمق حفرهها در
نمونه قرار گرفته تحت فرایند  CARBمقداری افزایش یافته
است که نشان دهنده شکست چکشخوارتر نسبت به نمونهی
 ARBاست.
چکشخواری کامپوزیتهای آلومینیم نیز با انجام فرایند
نورد انباشتی کم میشود .کامپوزیتهای قرار گرفته تحت
فرایند  CARBچکشخواری بیشتری نسبت به کامپوزیتهای
قرار گرفته تحت فرایند  ARBنشان میدهند .ناصری و
همکاران [ ]53سطح شکست آلیاژ آلومینیم  1050و
کامپوزیت هیبریدی آلومینیم  %4جرمی (کاربید بور-کاربید
سیلیسیم) ایجادشده به روش  ARBو  CARBرا بررسی و
مقایسه کردند .آنها فرایندهای نورد انباشتی را برای هر نمونه
21. Scanning Electron Microscope

41

بهار  . 1397دوره  . 21شماره 1

مروری اجمالی بر تأثیر شیوههای مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی آلیاژهای نانوساختار و
نانوکامپوزیتهای بر پایه آلومینیم

شکل  .15تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست آلیاژ
آلومینیم  1050در سه نمونه آنیل (الف) 8 ،مرحله قرار گرفته تحت فرایند
( ARBب) و  8مرحله قرار گرفته تحت فرایند ( CARBپ)[.]54

 8مرحله انجام دادند .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
سطح شکست نمونهها در شکل  16قابل مشاهده است .آنها
مشاهده کردند که با ایجاد کامپوزیت و انجام  8مرحله ARB
از تعداد ،عمق و اندازه حفرهها کاسته شده است .این امر به
علت کاهش چکشخواری و ترد تر شدن شکست است .نکته
قابل توجه در تصاویر سطح شکست نمونههای کامپوزیتی،
ایجاد ترک و فاصله و جدا شدن ذرات تقویتکننده از زمینه
در سطح شکست است .در این امر عدم همسیمایی ایدهآل
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شکل  .16تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست AA1050
(الف) و کامپوزیت هیبریدی ) Al-4 wt.% (B4C-SiCایجادشده به روش
( ARBب) و ( CARBپ) [.]53

ذرات با زمینه و رفتار کرنشی متفاوت با زمینه آلومینیمی و
تمرکز تنش در فصل مشترک نقش اساسی دارند .با تبدیل
شدن ذرات تقویتکننده به سایتهای جوانهزنی ترک میتوان
این طور برداشت کرد که کامپوزیتهای آلومینیم-ذرات
تقویتکننده ترد تر از آلیاژهای آلومینیم هستند.

 .5نتیجه گیری

در این مقاله تأثیر روشهای مختلف انجام فرایند نورد
انباشتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم
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 بهوسیله فرایند نورد انباشتی.شده به این روش بیشتر است
میتوان کامپوزیت آلومینیم و ذرات تقویتکننده نیز ایجاد
 در این مورد توزیع ذرات تقویتکننده در زمینه آلومینیم.کرد
 برتریARB  برCARB  در تمامی موارد فرایند.بسیار مهم است
. محدودیت ابعادی استCARB  تنها محدودیت روش.دارد
 طول،ND  در هر سیکل حول محور90° زیرا به دلیل چرخش
و عرض ورقهای آلومینیم حداکثر میتواند به اندازه عرض
.غلتکها باشد

 روشهای.و کامپوزیتهای بر پایه آلومینیم بررسی شدند
 وARB انجام فرایند نورد انباشتی را میتوان به دو دسته
 نتایج بررسیها نشان دادند که. تقسیم بندی کردCARB
تحت فرایند نورد انباشتی ریزساختار آلیاژها و کامپوزیتهای
آلومینیم را میتوان به دانههای نانومتری با مرزهای بزرگ
 بدین ترتیب استحکام کششی و سختی.زاویه اصالح کرد
به طرز قابل توجهی افزایش مییابد اما ازدیاد طول کاهش
 سریعتر و بیشتر سبب اصالح ساختارCARB  فرایند.مییابد
 استحکام کششی و ازدیاد طول آلومینیم اصالح.میشود
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